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PARECER Nº 1447/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0463/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
criar o Centro Educacional Unificado – CEU do Parque das Flores, no bairro de São 
Mateus. 
A despeito dos elevados propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições para 
ser aprovado por usurpar a competência privativa do Sr. Prefeito para iniciar o projeto 
de lei que disponha sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da 
Administração Pública, ferindo, assim, a cláusula de reserva de iniciativa inserta no art. 
61, § 1º, I, “e”, da Constituição Federal, preceito de compulsória observância pelos 
demais entes federativos por força da simetria (Adin nº 3.061, STF, j. 05.04.06).  
A Lei Orgânica do Município de São Paulo, por sua vez, prevê expressamente em seu 
art. 37, § 2º, IV, que são de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei que 
disponham sobre organização administrativa, sendo pertinente observar, ainda, que o 
art. 70, XIV, do referido diploma legal estabelece que compete ao Prefeito dispor sobre 
a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal. 
Ao tratar da criação de um órgão do Poder Público, cuida a proposta de norma atinente 
à organização administrativa que, segundo Odete Medauar, engloba, 
exemplificativamente, preceitos relativos à “divisão em órgãos, vínculo entre órgãos, 
distribuição de competências entre os órgãos, administração direta, administração 
indireta, etc” (in, Direito Administrativo Moderno, Ed. RT, 2ª ed. p. 31), assuntos que a 
Lei Orgânica reserva à iniciativa legislativa do Sr. Prefeito, nos termos do já citado art. 
37, § 2º, IV. 
Resulta, do acima exposto, que o projeto de lei viola o princípio constitucional da 
independência e harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna e 
repetido no art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo, e ainda no art. 6º da Lei 
Orgânica. Oportunamente, observe-se, também, que é entendimento pacífico em 
nossa jurisprudência que nem mesmo a sanção tem o condão de afastar a 
inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa (Adin nº 13.882-0, TJESP; 
Adin nº 1.070, STF, j. 23.11.94). 
Por fim, mesmo que assim não fosse, por criar despesa obrigatória de caráter 
continuado, deveria o PL obedecer aos requisitos dos arts. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o que não se verificou. 
Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 03/12/08 
João Antonio – PT - Presidente 
Carlos A. Bezerra Jr. - PSDB 
Celso Jatene – PTB 
Kamia - DEM 
Russomanno – PP  
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR ADEMIR DA GUIA E DOS VEREADORES 
AGNALDO TIMÓTEO E CLAUDETE ALVES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0463/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
criar o Centro Educacional Unificado – CEU do Parque das Flores, no bairro de São 
Mateus. 
O projeto apresenta condições de prosperar, como veremos a seguir. 



Com efeito, segundo disposto no art. 30, I, da Constituição Federal: 
“Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
Nesse diapasão, a Lei Orgânica Paulistana reza: 
“Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
Em outro dispositivo do mesmo diploma legal complementa: 
“Art. 201. Na organização e manutenção do seu sistema de ensino, o Município 
atenderá ao disposto no art. 211 e parágrafos da Constituição da República e garantirá 
gratuidade e padrão de qualidade de ensino. 
.........................................................................................................................
........................... 
§ 6º  É dever do Município, através da rede própria, com a cooperação do Estado, o 
provimento em todo o território municipal de vagas, em número suficiente para 
atender à demanda quantitativa e qualitativa do ensino fundamental obrigatório e 
progressivamente à da educação infantil”. 
A propositura encontra fundamento ainda no art. 37, caput, da L.O.M., segundo o qual 
a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 
Cumpre observar ainda que já não existe mais impedimento em nossa Lei Orgânica 
para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria uma vez que a reserva 
de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a prestação de serviço público 
foi abolida de nossa Lei Orgânica, através da Emenda nº 28/06. 
A matéria está sujeita ao quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara para 
deliberação, na forma do art. 40, § 3º, XII, da LOM, devendo ser realizadas 
obrigatoriamente pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante sua tramitação, nos 
termos do art. 41, XI, da LOM. 
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 03/12/08 
João Antonio – PT - Presidente (contrário) 
Ademir da Guia – PR – Relator 
Agnaldo Timóteo – PR  
Carlos A. Bezerra Jr. – PSDB (contrário) 
Celso Jatene – PTB (contrário) 
Claudete Alves – PT 
Kamia – (DEM) (contrário) 
Russomanno – PP (contrário) 
 


